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Kunst en Ambacht, daar gaat het om tijdens deze 29ste Open Monumentendag. De monumenten 
in deze folder zijn, tenzij anders vermeld, voor u geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

erFgOUd
In ons jaarlijkse magazine Erfgoud vindt u allerlei interessante  
artikelen over het thema. Het magazine is op Open Monumentendag 
te koop in het Stadhuis op de Markt en in het Sint Jozefpaviljoen aan 
de Graaf Florisweg. Na Open Monumentendag blijft Erfgoud verkrijg-
baar bij de Goudse boekhandels.

INFOrmatIepUNt stadHUIs
Het Stadhuis op de Markt is tussen 10.00 en 17.00 uur geopend als 
informatiepunt. U kunt hier terecht voor de folder met de opengestel-
de monumenten en extra activiteiten, ons magazine Erfgoud, vragen 
over vrijwilligerswerk, informatie over diverse historische verenigin-
gen en een bezichtiging van het gebouw.

tIps VaN Het COmItÉ
Er zijn dit jaar twee bijzondere openstellingen, namelijk het Sint Jozefpaviljoen (J.P. Dessing/A.J. 
Bartels, 1927) en de voormalige Ambachtsschool (J. Duijnstee, 1932), allebei gelegen aan de 
Graaf Florisweg. Het zijn twee unieke herbestemmingsprojecten die zeker een bezoek waard zijn. 
Deze monumenten worden besproken in Erfgoud.
Aan de Lange Groenendaal en aan de Naaierstraat bevinden zich meerdere ambachtelijke bedrij-
ven die u graag ontvangen en u daarbij ook, vaak letterlijk, iets van hun vakkennis willen laten 
zien en proeven.
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Het Vitruviaanse aBC

van de architectuur  

de kunst van het 
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eXtra
Het thema Kunst en Ambacht is een mooie aanleiding om een samenwerking aan te gaan met de 
kunststichting Firma van Drie. Verschillende kunstenaars die bij deze stichting zijn aangesloten 
laten hun kunst en/of ambacht zien. De locaties van hun atelier, veelal in monumentale panden, 
zijn in de route opgenomen.

WIKI taKes gOUda agaIN
Onder het motto Wiki Takes Gouda Again organiseert de Stichting Open Monumentendag Gouda 
wederom een fotowedstrijd. Doel is weer om van zoveel mogelijk (delen van) Goudse monumen-
ten kwalitatief goede foto’s op Wikipedia te krijgen. Wiki Takes Gouda Again is onderdeel van het 
Wiki Loves Monuments fotoproject van Wikimedia Nederland. 

Alle foto’s van geregistreerde monumenten die in de maand september 2015 aan Wikipedia 
worden aangeboden dingen mee naar mooie prijzen. Voor foto’s van Goudse monumenten is een 
aanvullend prijzenpakket beschikbaar gesteld door Rabobank Gouwestreek. De Goudse monu-
mentenlijsten kunt u vinden via www.monumentenstad.nl  

Informatie over de voorwaarden, het wedstrijdreglement en de wijze van aanleveren treft u aan 
op de website: www.Wikilovesmonuments.nl  Voor meer informatie over Wiki Takes Gouda Again 
kunt u terecht op onze eigen website: www.monumentenstad.nl .

VeILIgHeId
De opengestelde panden zijn meestal niet gemaakt voor de ontvangst van een groot aantal 
mensen. Wij vragen u daarom voorzichtig te zijn met de aanwezige voorwerpen en deze vooral 
niet aan te raken als dat niet gewenst is. Dit om beschadigingen te voorkomen. 
Denkt u vooral ook aan uw eigen persoonlijke veiligheid en volg vooral de aanwijzingen ter 
plaatse op. Let daarbij extra goed op kinderen. 

VOOrbeHOUd
De in deze folder verstrekte informatie is veelal 
afkomstig van derden. Wijziging blijven te allen 
tijde mogelijk en worden niet altijd (tijdig) aan 
ons doorgegeven. Wij adviseren u dan ook om, 
bijvoorbeeld als het gaat om aangekondigde 
activiteiten of tijdstippen, deze tevoren nog 
even ter plaatse te verifiëren.



1  stadhuis – markt 1
Start- en informatiepunt voor de OMD-route.  
Het laatgotische stadhuis symboliseert de groei 
van het belang van de derde stand, de burgerij 
met haar handel en nijverheid, ten opzichte van 
dat van de kerk.  
Verkooppunt van het magazine Erfgoud.  

2  donkere sluis – Haven bij dubbele buurt
In eerste aanleg ontstaan kort na 1250. In 1615 
ontstond met de bouw van de Havensluis bij de 
Hollandse IJssel de langste sluis van de wereld: 
bijna 800 meter. De Donkere Sluis is onderdeel 
van een spui- of ‘schuur’-systeem waarmee de 
grachten schoongespoeld werden: Op Open Mo-
numentendag geeft het Sluiswachtersgilde hier 
demonstraties (13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur).

3  galerie montulet – achter de Kerk 10
IJskelder, aangelegd in de tongewelven van de 
vroeg-16e-eeuwse kelders. In de galerie zijn on-
der het zware balkenplafond fascinerende sculp-
turen en werken van fijnschilders te zien.

4  1 archeologische Vereniging golda  
 achter de Kerk 11/a
In de werkplaats determineren en sorteren leden 
van de vereniging hun bodemvondsten en voeren 
zij restauraties uit.

4  2 atelier goudse Klei, ellen pattenier – 
 achter de Kerk 11/b
Van zwarte klei en porselein maakt keramiste  
Ellen Pattenier gedraaide en handgevormde  
objecten. Haar werk is organisch, maar ook strak 
en architectonisch. De objecten worden door o.a. 
plateelschilderes Trudy Otterspeer (nr. 36) en 
schilder Jan van Lokhorst (nr. 39) beschilderd.

5  steenhouwerswerkplaats –  
 achter de Kerk 13
Waarschijnlijk gebouwd rond 1800. Enkele gene-
raties van de steenhouwersfamilie Roodbol oe-
fenden hier hun beroep uit. Het pand is nu in ge-
bruik bij kunstenaarscollectief Firma Van Drie 
voor culturele doeleinden. Van Tom van As zijn 
landschapsschilderijen te zien en Bram Tacken-
berg exposeert zijn fotowerk.

6  sint-Janskerk – achter de Kerk 16
Laat-gotisch kerkgebouw, het langste van  
Nederland: 123 meter. De prachtige glas-in- 
loodramen zijn voor een groot deel gemaakt in 
de tweede helft van de 16e eeuw door de  
gebroeders Crabeth. 
Om 11.30 en 12.30 uur houden kunsthistoricus  
Bianca van den Berg en houtsnijder Jaap van de 
Vliet lezingen over resp. de ambachtelijke  
aspecten van het front van de Van Beverningh-
kapel en het koorhek; en  het houtsnijwerk aan 
de balkkoppen.
In het kader van Nationale Orgeldag zijn er om 
10.00, 11.00, 12.00 en 13.00 uur orgelconcerten 
op het Moreau orgel. Het is beperkt mogelijk om 
de speeltafel te bezoeken. Informeer ter plaatse.

7  tapijthuis, atelier menno meyer – 
 achter de Kerk 17
Van oorsprong middeleeuws woonhuis met go-
tisch houtskelet. In de 17e en 18e eeuw was hier 
een tapijtweverij en in de 19e eeuw de laatste 
Goudse bierbrouwerij. Nu is het de werkplaats 
van beeldend kunstenaar Menno Meyer. 

8  Willem Vroesenhuis, binnentuin - 
 Willem Vroesenplein 16
Willem Vroesen (1478-1561) liet in 1555 zijn eigen 
huis inrichten als oudemannenhuis. De witte ge-
vel in empirestijl werd in de 19e eeuw aange-
bracht. Aan de zijgevel (in de Spieringstraat) be-
vindt zich een poortje met daarboven een afbeel-
ding van oude mannen en regenten, vervaardigd 
door stadsbeeldhouwer Gregorius Cool. Het huis 
heeft een sfeervolle binnentuin die vrij toeganke-
lijk is. Neemt u wel de privacy van de bewoners 
in acht?
Tegenover de voorgevel ligt de Vroesentuin, tot 
1832 het kerkhof van de Sint-Jan. In de tuin staan 
beelden van Erasmus en de drukker Gerard Leeu. 

9  Jeruzalemkapel – Jeruzalemstraat 11
Als dank voor zijn behouden terugkeer van een 
pelgrimstocht naar Jeruzalem, liet priester Gijs-
bert Raet rond 1500 deze kapel bouwen naar 
voorbeeld van de Heilige Grafkerk. Na zijn dood 
in 1511 werd Raet in zijn eigen kapel begraven. Bij 
de restauratie van 2004 tot 2007 werden restan-
ten van zijn geraamte gevonden, die nu te zien 



zijn in de “Schoolmeesterswoning” (tweede helft 
achttiende eeuw) naast de kapel. Een “Groep van 
zes” kunstenaars gebruikt de kapel op dit mo-
ment als tijdelijk atelier en expositieruimte.

10  Weeshuis – spieringstraat 1
Voormalig weeshuis, voor het grootste deel uit 
1642, met een reliëf van twee weeskinderen en 
het wapen van Gouda boven de poort, die toe-
gang geeft tot het Weeshuisplein. De regentenka-
mer is vrij te bezichtigen. Op beperkte schaal zijn 
rondleidingen door het gebouw mogelijk. Infor-
meer ter plaatse naar de mogelijkheden.

11  anna aan de motte – spieringstraat 4
Het huis dateert waarschijnlijk uit 1680. De 
18e-eeuwse puntgevel heeft in het bovenvenster 
de oorspronkelijke roedenverdeling. Het plafond 
in de woon-eetkamer wordt nog steeds gedragen 
door de authentieke balken. Op Open Monumen-
tendag exposeert edelsmid Kees Hendriks zijn 
werk, waarin liefde voor de natuur en het experi-
menteren met metaallegeringen en chemicaliën 
samenkomen.

12  swanenburghs Hofje – groeneweg 42
In 1692 werd dit hofje voor behoeftige oude vrou-
wen gesticht uit de nalatenschap van de weduwe 
van houthandelaar Noach Cornelisz. Swanen-
burgh. Boven de poort zit een kleine gevelsteen 
met een burcht en een zwaan. Het hofje wordt 
nog steeds bewoond.

13  Huize groeneweg, goudleerkamer – 
 groeneweg 33
Gebouwd rond 1395 als Cellebroedersklooster, is 
dit het enige overgebleven kloostergebouw van 
de tien die Gouda in de Middeleeuwen bezat. In 
1578 nam de Latijnse school het pand in gebruik. 
Vanaf 1850 werd in het gebouw de “Werkinrigting 
tot Wering der Bedelarij” gevestigd, die in de 
loop der tijd veranderde in een tehuis voor  
bejaarden. Sinds de  restauratie in 1982-1983 is 
het een appartementencomplex. De voormalige 
regentenkamer is voorzien van 18e-eeuws  
goudleerbehangsel. Aan de achterkant ligt nog 
de oude binnenplaats met de kapelmuur en in de 
rechterhoek het schoolklokje. 

14  de Utrechtsche dom – geuzenstraat 6
In 1673 begon burgemeester en brouwer Willem 
de Vet op de hoek van de Tiendeweg en de Geu-
zenstraat een herberg, later genaamd Den Uijt-
regtsen Dom. Door uitbreiding en later verkoop 
van het voorste deel verschoof de herberg, in-
middels hotel De Utrechtsche Dom, een stuk naar 
achteren. Het huidige gebouw dateert vermoede-
lijk van rond 1800. Herbergen hadden een grote 
aantrekkingskracht op zadelmakers, wagenma-
kers en smeden, waarvan er in de directe nabij-
heid verschillenden te vinden waren.

15  Chocoladefabriek – Klein amerika 20
In dit pand was ooit de Chocoladefabriek Steen-
land gevestigd. Thans zijn de Bibliotheek Gouda, 
het Streekarchief Midden-Holland, de Drukkers-
werkplaats Gouda en bistro Kruim de bewoners. 
Zij geven hier, in gezamenlijkheid, vorm en in-
houd aan het thema ‘Kunst en Ambacht’.

Tussen 10.00 en 16.00 zijn er diverse activiteiten 
waar u gratis aan kunt deelnemen:
De ambachtelijke Drukkerswerkplaats Gouda en 
een perkamentmaker geven demonstraties van 
hun vaardigheden; 
Film- en videoclub ‘Het Toverlint’ vertoont een 
speciaal voor Open Monumentendag vervaardig-
de film: ‘Kunst en Ambacht: ...wat er was en wat 
bleef...’; 
Vrijwilligers van Gouda op Schrift (GOS) laten in 
samenwerking met het streekarchief zien hoe ze 
oude handschriften omzetten in leesbare tek-

Toegangspoort Willem Vroesenhuis, 1614



sten. Daarover wordt ook een minicursus gege-
ven, waarna je het met wat hulp meteen zelf kunt 
proberen; 
Er worden historische verhalen uit Gouda verteld, 
die zijn gevonden in oude handschriften; 
Kinderen kunnen met een ganzenveer hun naam 
schrijven op een oorkonde. Als dat gelukt is, krij-
gen ze er een mooie waszegel op. 

16  Kadeschool – elisabeth Wolffstraat 1
Gebouwd in 1930 als lagere school, ontworpen 
door architect H. de Meer in Amsterdamse 
School-stijl. Na restauratie in 2010 is het nu een 
medisch centrum. Veel elementen in de originele 
art-decostijl zijn behouden.

17  Kerkhofkapel – graaf Florisweg 126
De rooms-katholieke begraafplaats met de kapel 
en de beheerderswoning werden in 1890 ontwor-
pen en gebouwd door de Goudse architect/aan-
nemer C.P.W. Dessing. De kapel met het interieur 
is een goed voorbeeld van een laat 19e-eeuwse 
rooms-katholieke kapel in neo-romaanse stijl. In 
1930 vervaardigde Alex Asperlagh de gebrand-
schilderde glas-in-lood ramen in figuratieve stijl. 
Hij bracht ook twee spreuken aan op de zijramen. 
De muren kregen zonnige kleuren, passend bij de 
ramen. In 2003-2005 werd de kapel gerestau-
reerd naar de toestand van 1930.

18  ambachtsschool – graaf Florisweg 64
School met conciërgewoning uit 1932, ontworpen 
door architect Jos Duijnstee, in de stijl van de 
Nieuwe Zakelijkheid. In het tochtportaal zijn  
tegeltableaus uit 1910-1935 en 1939-1940  
aangebracht, vervaardigd door Goedewaagen 
naar een ontwerp van een toenmalige docent van 
de school, W. Hogervorst. Ook een deel van het 
glas-in-lood is van zijn hand. In de nabije  
toekomst krijgt het gebouw een nieuwe bestem-
ming, zodat de openstelling op deze OMD  
wellicht de laatste kans biedt de binnenkant in 
originele staat te zien.

19  sint Jozefpaviljoen – graaf Florisweg 77
Ontworpen door de Limburgse architect  
A. Bartels en de Goudse architect J. P. Dessing, 
zoon van de bekende architect C. P. W. Dessing 
(zie nr. 17 en 35). In 1929 werd dit ziekenhuis met 

pension voor ouden van dagen en weeshuis  
ingezegend. Het had de plattegrond van een H, 
maar op 26 november 1944 werd een groot deel 
van de oostkant door geallieerde bommen ver-
woest. Daarbij kwamen zeventien personen om 
het leven. In 1947 is de voorbouw hersteld, maar 
de achtervleugel aan de oostkant werd niet her-
bouwd. Uitbreidingen kwamen aan de west- en 
noordkant. Ook de delen met het weeshuis en 
het pension werden geannexeerd. 
Door fusie is het ziekenhuis sinds 2014 onderdeel 
van het Groene Hart Ziekenhuis. Het Sint  
Jozefpaviljoen zal herbestemd worden. 

20  agnietenkapel – Nieuwe markt 100
Restant uit ongeveer 1450 van het Sint Agnes-
klooster. Vlaamse tapijtwevers en zwartwolver-
vers kregen de kapel na 1585 in gebruik voor hun 
werk. Vóór de kapel zijn de fundamenten van 
verfketels gevonden. Zie het stratenpatroon. Na 
1653 was hier onder andere de Bank van Lening 
gevestigd. Tegenwoordig wordt het vooral ge-
bruikt voor tentoonstellingen en concerten. Bij-
zonder zijn bovenin de kapel 18 groepjes van vijf 
klankpotten, in de zogenaamde quincunx-opstel-
ling, om de galm in deze stenige ruimte te dem-
pen. Leden van Teken- en Schilderclub “De Goud-
se Streek” exposeren eigen werk.

21  ateliers edwin Vreeken en  
 gudy agten – zeugstraat 13
Edwin Vreeken presenteert recente kunstwerken, 
waaronder beelden van hout, schilderijen en  
grafiek. Door ambachtelijke technieken krijgt zijn 
werk een robuuste uitstraling. Gudy Agten  
gebruikt klassieke schildertechnieken en zelf-
gemaakte materialen in haar werk en geeft daar 
uitleg en demonstraties van. 

22  Kaaswaag – markt 35
Gebouwd in 1668 naar het ontwerp van Pieter 
Post. Op de bovenverdiepingen zijn oude Goudse 
ambachten te zien, zoals het maken van kleipij-
pen, kaas en kaarsen. Marja van den Brink expo-
seert schilderijen van Goudse stadsgezichten.

23  arti Legi – markt 27
Gebouwd in 1853-1855 als Stadstekenschool en 
Kantongerecht. Gerestaureerd in 2012 en nu een 



multifunctioneel monument. Hier is een tentoon-
stelling van het beeldend werk van Wim Janssen 
met als hoofdthema “Verwording”. 

24  grand café Central – markt 23
De achterzaal is in 1924 beschilderd in  
art-deco stijl door Pieter den Besten, die ook de 
Tuschinsky bioscoop in Amsterdam en het passa-
giersschip Nieuw Amsterdam II decoreerde.

25  Voormalige muziekschool –  
 Westhaven 11-12
Dit pand ontstond rond 1765, door de samen-
voeging van twee belendende huizen achter één 
gevel. Het interieur heeft nog veel rococoversie-
ringen, vooral op de plafonds, en een bordestrap. 
Karin Heijmans exposeert haar schilderijen op de 
‘Kunstzolder’

26  de moriaan – Westhaven 29
Dit huis dateert zeker uit het begin van de 16e 
eeuw. In de 17e eeuw werd het een kruideniers-
zaak, genaamd “In de Goecoop”; het huidige ui-
terlijk dateert voor het grootste deel uit die tijd. 
In meer recentere jaren waren hier achtereenvol-
gend het Goudse pijpen-en aardewerkmuseum 
en het Nationaal Farmaceutisch Museum geves-
tigd. De achterwand van de winkel is van gemar-
merd houtsnijwerk. 

27  burgemeesterswoning – Westhaven 52
“Stadspaleis”, gebouwd in 1728 voor regent 
 Willem van Strijen op de plek van drie middel

-eeuwse huizen. Eind 19e eeuw kwam het gymna-
sium in het gebouw, waarvoor het rigoureus ver-
bouwd werd. Ook onder de volgende gebruiker, 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken (1952-
1989), werd het gebouw geweld aangedaan. Pas 
daarna is in fasen de oude luister hersteld.

28  Het groote Huys – Westhaven 65
Dit laatgotische woonhuis dateert uit het begin 
van de 16e eeuw. Vanaf 1563 tot aan het eind van 
de vorige eeuw werd het pand gebruikt door 
zeilmakers, het laatst door zeilmakerij Enden-
burg. In de stenen deurposten zijn nog de sporen 
te zien van het slijpen van de messen en de slijt-
plekken van de touwen die vanuit de werkplaats 
over straat getrokken werden.

29  Onderdoorgang kasteel ter goude – 
punt 15 (zij-ingang)
Rondleidingen door de Middeleeuwse gewelven 
ieder 1/2 uur vanaf 10:00 uur. De laatste rondlei-
ding start om 16:00 uur. Bij de rondleiding hoort 
een introductiefilm. Een bezoek duurt ongeveer 
een uur.

30  molen ’t slot – punt 17
Stelling-korenmolen uit 1832 op de plaats van het 
kasteel van Gouda (1385-1577). Na de sloop van 
het kasteel kwam hier een windmolen die in de 
17e eeuw vernieuwd werd. Dit exemplaar werd in 
1831 door brand verwoest, waarna de huidige 
molen gebouwd werd.
Op Open Monumentendag wordt op ambachtelij-
ke wijze graan tot meel vermalen.

31  Huis de roos – Oosthaven 56
Patriciërswoning uit (waarsch.) de 17e eeuw, met 
rijk opgezet trappenhuis, plafondschilderingen 
en stucwerk in diverse stijlen. Dit monument is 
niet eerder opengesteld geweest en biedt verras-
send veel moois in het interieur.

32  metaheerhuis – Oosthaven 31
Oosthaven 31 is door notabele en zeepfabrikant 
Theodorus Petrus Viruly in 1860 gebouwd. In 
1894 werd het een rusthuis voor Joodse bejaar-
den. Op 9 april 1943 werden alle bewoners door 
de Duitse bezetters weggevoerd en vermoord. 
Het poortje links van het hoofdgebouw voert 

Feestzaal Café Central



naar het voormalige metaheerhuis (“huis der rei-
niging”) uit 1899. Hier werden de lichamen van 
overledenen ritueel gereinigd. Er is een namen-
lijst aangebracht van de Goudse Joodse slachtof-
fers van de Holocaust.

33  galerie de Hollandse maagd –  
 Oosthaven 28
De oudst bekende eigenaar van dit rijksmonu-
ment  was smid Jan Harmansz. In 1488 verkocht 
hij het perceel aan slotenmaker Peter Dirxs. Het 
pand kreeg daarna zijn huidige vorm. Goud- en 
zilversmid Greetje Sieders exposeert sieraden en 
kunstwerken en geeft demonstraties (12.00-17.00 
uur). Van Frans Buissink zijn er olieverfschilderij-
en te zien.

34  gemeenschapszaal – peperstraat 20
Dit godsdienstlokaal werd in 1897 gebouwd door 
koopman in manufacturen Pieter de Raadt. Van-
daar “de Kerk van De Raadt”. Vroeger kwamen 
christenen hier zonder vaste voorganger of predi-
kant bijeen. Bijzonder is het originele plafond 
van ambachtelijk papier-maché. Textielkunste-
naar Femke van Gemert exposeert er wandkleden 
van gerecyclede stoffen.

35  gouwekerk – Hoge gouwe 39
Deze neogotische kerk werd van 1902 tot 1904 
gebouwd naar ontwerp van de Goudse architect 
C.P.W. Dessing en is opgedragen aan de Heilige 
Joseph. 

36  1 Lijstenatelier renée Velsink –  
 Hoge gouwe 45a
In dit lijstenmaak- en lijstrestauratieatelier zijn er 
demonstraties van het vergulden van lijsten. In-
formeer ter plaatse naar de tijden.

36  2 plateelschilder trudy Otterspeer  
 Hoge gouwe 51
Videopresentatie en informatie over het ambach-
telijke werk van Trudy Otterspeer.

37  timmer- & restauratiebedrijf  
 Jos van Kersbergen – Kuiperstraat 44
In zijn werkplaats laat Jos van Kersbergen zien 
wat er komt kijken bij timmeren, snijden en ande-
re restauratiewerkzaamheden.

38  boekbinderij de Waterjuffer –  
 Korte raam 2a
Wilma van Ipenburg geeft doorlopend demon-
straties van verschillende ambachtelijke werk-
zaamheden, gerelateerd aan het boekbinden. 

39  Jan van Lokhorst – raam 212
Schilder Jan van Lokhorst combineert figuratie en 
abstractie. Hij toont het belang van kennis van 
het ambacht, de visuele werkelijkheid en de ma-
terie. 

40  molen de roode Leeuw – Vest 65
In 1619 werd hier een houten wipmolen gebouwd, 
die rond 1727 vervangen werd door deze ronde 
stenen stellingmolen, een van de oudste koren-
molens van Nederland. Hier worden allerlei soor-
ten granen ambachtelijk gemalen en bakbeno-
digdheden verkocht. 

41  Kleischuur – Vest 2
Gebouwd rond 1900 in ambachtelijk-traditionele 
stijl voor de opslag van verschillende soorten 
hoogwaardige klei die over het water van de 
Turfsingel aangevoerd werden voor Plateelbakke-
rij Zuid-Holland. Langs de straat was de wand 
van schuttinghout op een stenen ondermuur. 
Langs het water was de wand oorspronkelijk 
open. Keramiste Irene Hoogendoorn exposeert 
haar werk.

42  1 Nieuwe monumenten – raam 36-40
De oorspronkelijke 19e-eeuwse panden waren to-
taal verkrot. Besloten werd tot “vernieuwbouw”. 
Daarbij werden de panden gesloopt en herbouwd 
met gebruikmaking van oude materialen en mo-
derne technieken. 

42  2 Coöperatieve broodfabriek 
 ‘Ons Voordeel’ – tegelbakkerssteegje
In 1897 had de vier jaar oude ‘Goudsche Coöpera-
tieve Broodbakkerij en verbruikersvereniging Ons 
Voordeel’ al zevenhonderd leden. Hoog tijd om 
een nieuwe grote bakkerij te bouwen, met wat la-
ter de winkel en kantoor ervoor. Het bedrijf werd 
uitgebreid met de verwerking en verkoop van 
koffie, thee en zuivelproducten. Ook dit pand 
wordt gerestaureerd en geschikt  
gemaakt voor bewoning.



43  Jan mostert – achter de Vismarkt 50
Jan Mostert maakt intrigerende houten beelden. 
Hij demonstreert zijn werkwijze en de materialen 
die hij gebruikt.

44  sint Joostkapel – Lage gouwe 134
De oorsprong van deze kapel ligt vlak voor 1429, 
fundament en afmetingen zijn nog middeleeuws, 
de rest is door de tijd steeds veranderd, het 
laatst in 1957. Toen kreeg de oorspronkelijk goti-
sche kapel een nieuw jasje in die stijl.

45  de prentkunst als ambacht -  
 Lage gouwe 24
In dit laat 18-de eeuwse rijksmonument is Hans 
den Hollander Prints gevestigd. Hans den Hollan-
der toont litho’s, etsen en pochoirs uit de 19e en 
20e eeuw en geeft uitleg over de getoonde tech-
nieken.

46  Oud-Katholieke Kerk –  
 Hoge gouwe 107-113
Vanaf 1630 groeide hier een gebouwencomplex, 
dat diende als schuilkerk voor katholieken. Van 
1863 tot 1868 kreeg het gebouw zijn huidige neo-
classicistische uiterlijk.
De parochie bezit misgewaden en altaarversierin-
gen uit de 15e en 16e eeuw, voorzien van schitte-
rend borduurwerk. Om 11.00 uur en om 14.00 uur 
geeft Richard de Beer, consulent en conservator 
van het Catharijneconvent voor de Oud-Katholie-
ke Kerk, een presentatie van ongeveer drie kwar-
tier over het ambacht van borduurwerkers. 

47  Christelijk gereformeerde Kerk – 
 Hoge gouwe 139
Sobere zaalkerk uit 1928. Het mooie orgel is een 
stuk ouder dan het gebouw. In hoofdzaak dateert 
het uit 1825, hoewel er onderdelen gevonden zijn 
met het jaartal 1792 erop. Het orgel heeft eerder 
dienst gedaan in Edam en Haarlem. 

48  galerie Lint – turfmarkt 69
Hier wordt een overzicht gegeven van alle eige-
naren vanaf ca. 1423, voor een groot deel ook in-
clusief hun beroepen (timmerlieden, schoenma-
kers, botenbouwers, ‘ziekentroosters’ enz.) en 
natuurlijk de lantaarnopstekers met hun trapleer 
waaraan het huis vanaf ca. 1620 zijn naam te dan-

ken heeft: DE GELEERDE MAN. In de vorige eeuw 
waren hier een plateelschilderbedrijf, opslag-
plaats poffertjeskraam, dansschool enz. Ook is er 
een tentoonstelling van hedendaagse kunst ver-
vaardigd in het beeldhouwatelier achter het huis. 

49  Hofje van Cincq – Nieuwe Haven 246-270
Dit hofje verrees in 1701, betaald uit de erfenis 
van advocaat Cornelis Cincq. Het is in Gouda het 
enige hofje waarvan geen enkel huisje is ge-
sloopt. Het interieur van de woninkjes is echter 
opnieuw ingedeeld en aangepast bij restauratie.

50  Verzetsmuseum – turfmarkt 30
Bankgebouw in zakelijk-expressionistische stijl 
uit 1937, langdurig gebruikt door de bank van de 
Weduwe Knox en Dortland. Sinds 1985 is hier het 
Verzetsmuseum gevestigd.

51  synagoge – turfmarkt 25
Hier kocht de Joodse gemeenschap in 1798 een 
leegstaand kerkgebouw voor haar bijeen-
komsten. Rond 1825 werd een nieuwe synagoge 
gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog is bijna de 
gehele Joodse gemeenschap van Gouda ver-
moord. In 1950 werd de synagoge verkocht, aan 
de Vrije Evangelische Gemeente. Op de deur is in 
1997 een plaquette bevestigd, gemaakt door 
 Ralph Prins, die op indringende wijze de herin-
nering levend houdt aan het voorgoed 
 ontbrekende Joodse deel van de Goudse 
 bevolking.



52  museumhaven gouda – bogen / Vest
In 1990 begon de inrichting van het binnenhaven-
museum in de Turfsingel. Nu liggen er zo’n 20 
historische – bewoonde! - bedrijfsvaartuigen. 
Toelichtingsborden ter plekke geven meer infor-
matie over de geschiedenis van de haven. Een 
stukje verder langs de kade ligt het reparatie-
werfje.

53  schipperswachtlokaal –  
 schielandse Hogezeedijk 1
Gebouwd in 1912 in chaletstijl, als onderkomen 
voor de schippers die moesten wachten op het 
schutten van hun schip in de Mallegatsluis. In 
verval geraakt na 1980, werd het in 1992 geres-
taureerd en als horecagelegenheid in gebruik ge-
nomen. Hier worden Goudse bieren geschonken 
zoals Goudsch Kuyt en Erasmusbier, gebrouwen 
door stadsbrouwerij De Goudsche Leeuw.

54  Oude begraafplaats –  
 prins Hendrikstraat 3
In 1832 werd deze begraafplaats – toen nog bui-
ten de bebouwde kom van Gouda – aangelegd. 
Groeiend bewustzijn van het belang van openba-
re hygiëne, en het optreden van cholera-epide-
mieën maakten begraven in de stad onwenselijk. 
Veel bekende en onbekende Gouwenaars vonden 
hier van 1832 tot 1971 een rustplaats. Tussen 
10:00 uur en 16:00 uur vinden er toelichtingen 
plaats.

55  1 Cultuurhuis garenspinnerij – 
 turfsingel 34a
Onlangs geheel gerestaureerd fabrieksgebouw 
uit 1917 naar ontwerp van de architect  
J. Hartkamp. Het gebouw is een symbool van de 
verdringing van het ambachtelijk garenspinnen 
door grootschalige machinale productie.  
Het Cultuurhuis houdt ‘open dag’.

55  2 atelier dindi – turfsingel 33, unit 11
In haar atelier, gevestigd in de voormalige direc-
tiewoning van de Garenspinnerij, toont Dindi hoe 
haar geënsceneerde foto’s tot stand komen. Er 
zijn schetsen, kostuums, attributen en rekwisie-
ten te zien en fotowerken op plexiglas.

56  Vrijmetselaarsloge ‘de waare  
 broedertrouw’ – Nicolaas beetsstraat 2
Vrijmetselarij kent haar oorsprong in de kathe-
dralenbouw, waar Leerlingen als steenhouwer, 
Gezellen als metselaren en Meesters als architec-
ten het ambacht van de bouw beoefenden. Te-
genwoordig is het een vereniging van mensen die 
met inachtneming van oude rituelen streven naar 
geestelijke verheffing, wederzijdse hulp etc.
Om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur wordt een 
kort ritueel opgevoerd in de stijl van de Vrijmet-
selarij. 

57  mallemolen en zuiggasgemaal  
 de gouwestek – eerste moordrechtse 
 tiendeweg 3
De windmolen, een grondzeiler, is in 1804 ge-
bouwd voor de bemaling van de Oostpolder in 
Schieland. In 1904 werd de molen vervangen 
door het naastgelegen gemaalhuis met zuiggas-
motor. Restauratie van de molen in 2009-2010 
maakte op zijn beurt het gemaalhuis weer over-
bodig. Dat heeft nu een kleinschalige horecabe-
stemming.
Molenaars van de Mallemolen en cursisten van 
Kunstpunt Gouda vullen op Open Monumenten-
dag samen het thema ‘Kunst en Ambacht’ in. Er is 
een expositie en cursisten zullen ter plekke schil-
deren. 

58  molen beneden Haastrecht –  
 provinciale Weg West 64
De molen wordt dit jaar gerestaureerd. Daarbij 
wordt de vijzel uit de molen genomen en schoon-
gemaakt, de schoepen verlengd en waar nodig 
vervangen. Daardoor kan de molen iets dieper 
malen. Bij de rondleiding aan de buitenkant van 
de molen kunnen bezoekers zien hoe de molen 
werkt.

Stichting Open Monumentendag Gouda
Postbus 367 – 2800 aj  Gouda
info@monumentenstad.nl
www.monumentenstad.nl

fotografie: Marije Strating

ontwerp: Peterpaul Kloosterman 2pk.nl
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• rabobank gouwestreek

Marconistraat 68x Gouda
Telefoon (0182) 54 70 40
Internet www.vandijkgouda.nl

AL MEER DAN 100 JAAR 
TOPKWALITEIT WAAR
U OP KUNT BOUWEN!
BOUW, VERBOUW EN RESTAURATIE

Vele bouwwerken zijn de afgelopen 100 jaar door ons gebouwd, 

verbouwd of gerestaureerd. Ons geheim? Expertise, zorg en 

toewijding. Samen met u creëren we omgevingen om te wonen, 

te werken of te recreëren. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/gouwestreek

De Rabobank is al vele jaren als donateur actief in

de culturele sector. Samen met culturele partners

werken wij aan het toegankelijker maken van

cultuur. Voor iedereen.

Cultuur voor iedereen

een fijne
Monumenten-
dag toe.

Rabobank
Gouwestreek

wenst u

Al ruim 25 jaar creatief communicatie ontwerp in druk-
werk en websites. Met passie voor letters, ambachtelijk 
drukwerk èn Gouda.
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